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 دهیچک
گیری حیومت صفویه در ایران، سلسله گورکانیان در هند تأسیس شد. شاهان ایرن   مقارن با شیل

دو سلسله به تأسی از نیاکانشان، سعی در استمرار روابط حسنه و غیرخصمانه داشتند؛ امرا مسرهله   
طور  سیاست، بهقندهار همواره بر این روابط دوستانه تأثیرگذار بود. اداره این منطقه، به جنگ یا با 

عباس صفوی نیز از اهمیرت   متناوب در اختیار ایران و هند قرار داشت و جایگاه قندهار برای شاه 
رانردن مهاجمران خرارجی،     که پرس از تببیرت قردرت و بیررون     جایی   ای برخوردار بود، تاویژه
س از سی سال، ای نظامی، آن شهر را پگیری آن اولویت اصلی شاه بود و سرانجام با حمله بازپس

بار دیگر تحت حاکمیت ایران بازگرداند. نظر به جایگاه اساسی قندهار در روابرط ایرران و هنرد،    
عباس اول، موضوع  گیری آن توسط شاه بررسی دالیل اهمیت این منطقه و وگونگی روند بازپس

تحلیلری و برا اسرتفاده از منرابع      -اصلی پژوهش حاضر اسرت. نگارنردگان برا روش توصریفی    
ای به این نتیجه دست یافتند که موقعیت سرزمینی قندهار و اهمیت نظامی و اقتصرادی آن   کتابخانه

  موجب گردید که حاکمان صفوی و گورکانی، نگاهی راهبردی به این منطقه داشرته باشرند. شراه   
نشردن   گیری این شهر داشت؛ اما پس از موفقعباس در ابتدا با تالش دیپلماتیک، سعی در بازپس

 .ر این رویه، از طریق حمله نظامی، دوباره آن را به تصرف حیومت صفوی درآوردد
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 مقدمه

ومیرج داخلیی و آشیفتگی حیاکمیتی      ها هرجم. به سال1231ق./ 133تأسیس حکومت صفویه در 

عنیوان میذهب رسیمی و تیالش شیاهان صیفوی بیرای اسیتقرار          . انتخاب تشیع بهایران پایان داد

هیا   هیا و عثمیانی   جویی همسایگان ایران را برانگیخیت. ازبیک   حاکمیت ملی، حس رقابت و سیطره

تأسییس شییعی    ویژه نابودی دولت تازه عالوه بر هدف تصرف مناهق سرزمینی، با انگیزه مذهبی به

 ؛ اما در میان همسایگان ایران، روابر با حاکمان هند کامالً متفاوت بود.  آوردند به ایران هجوم می

گییری حکومیت صیفویه در    بابر و مقارن با شکل  حکومت گورکانیان یا بابریان توسر محمد

هیای   های فرهنگی و مصلحت دالیل تاریخی، برخی نزدیکی هند شکل گرفت. این دو حکومت به

هیای  مانه با یکدیگر داشتند. اعیزام دوجانبیه سیفرا و هیئیت    سیاسی، روابطی دوستانه و غیرخص

ها، یکدیگر را برادر وفادار یا پیدر مهربیان   دیپلماتیک مؤید این سیاست بود. شاهان این حکومت

 افکند.  آمیز سایه می کردند؛ اما مسئله قندهار همواره بر این روابر حسنه و صلیخطاب می

دوران هخامنشیان و اشیکانیان تحیت سییطره پادشیاهان     از نظر پیشینه تاریخی، قندهار در 
از مسئله تاریخی، موقعیت سرزمینی قندهار نییز بیر    یجدا و ایرانی و بخشی از قلمرو ایران بود

افزود. قرارگرفتن میان سه حکومت گورکانی، صفوی و ازبکان شیبانی و موقعییت  اهمیت آن می
گردید که همواره تملک آن، هدف مهیم  می الجیشی جغرافیایی و نظامی این منطقه سببسوق

های ایران و هند باشد، تا جایی که با تصرف قندهار، امنییت هیرات و منیاهق    و استراتژی دولت
 افتاد.شد و یا به خطر میشرقی ایران و همچنین مناهق شمالی هند حفظ می

حاصیل از منیافع   های تجاری شیرق نییز بیود. عاییدات      بر این، قندهار محل تالقی راه  عالوه
پوشیی از آن   تجاری و کشاورزی این منطقه، برای خزانه دو دولت نیز به حیدی بیود کیه چشیم    

پذیر نبود. این عوامل باعث رقابت و جدال دائمی بر سر تصاحب و حکمرانی ایین  آسانی امکان به

نجیر  جانبه م سرزمین میان حکومت صفوی و گورکانی گردید. جدالی که هر چند به نبردی همه
داد. قندهار گیاهی در نبیرد و پیس از    نشد؛ اما روابر دوستانه دو دولت را زیر پرتو خود قرار می

گرفیت و  در اختیار ایران ییا هنید قیرار میی     ،شدن شکست حاکم محلی و گاه با خیانت یا تسلیم
 تقریباً تمامی شاهان صفوی و گورکانی درگیر این مسئله بودند.  

میدت   اس، حاکم ایرانی قندهار تسلیم بابریان شد و این منطقه بیه عب  با شروع پادشاهی شاه

هیای  عباس پیس از سیرکوبی شیورش    سی سال تحت حاکمیت گورکانیان هند قرار گرفت. شاه 
هیا و سیپس    داخلی و مدعیان قدرت، به مسئله دفع و اخراج بیگانگان پرداخیت. او ابتیدا ازبیک   

درت، متوجیه مسیئله قنیدهار و    س از تثبییت قی  ها را از خیاک اییران بییرون کیرد و پی     عثمانی
هیای دیپلماتییک و دوسیتانه، سیعی در تصیرف      گیری آن شد. شاه عباس ابتیدا بیا روش   بازپس
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کرد؛ اما آنهیا نییز بیه    آوری می قندهار داشت و با اعزام سفرایی، این موضوع را به پادشاه هند یاد
عباس بیه نییروی     ، شاهسرانجامپذیرفتند. اهمیت قندهار آگاه بودند و قطعاً این پیشنهاد را نمی

نظامی متوسل شد و خود رأساً اقدام به لشکرکشی به آن منطقه کیرد و پیس از نبیردی کوتیاه،     
 ق. به تصرف ایران درآورد.1301قندهار را مجدداً در 

نظر به اهمیت مسئله قندهار در روابر دو حکومت صفوی و گورکانی، این پژوهش بیا روش  

ای، بر آن است که با مقایسه منیابع و اهالعیات    حلیلی و با استناد به منابع کتابخانهی ت توصیفی

هیای  ها پاسخ دهد که علت اهمیت قندهار نیزد حکومیت   مورخان ایرانی و هندی به این پرسش

 عباس صفوی چه روندی داشت     گیری قندهار توسر شاهایران و هند چه بود  و بازپس

های فراوانی از سوی نویسندگان ایرانی و خیارجی در خصیوص    ل و پژوهشاوِ  تاکنون منابع دست

تیاریخ  های  اند. کتابروابر ایران و هند در دوره صفوی و بالتبع مسئله قندهار به رشته تحریر درآمده
تیاریخ  بییگ جنابیدی و    مییرزا  الصیفویه  روضیه تألیف اسکندربیگ منشیی ترکمیان،    آرای عباسی عالم

اول ایرانیی و نییز کتیاب    ِ  نوشته حسینی استرآبادی از منابع دست صفی  تا شاه سلطانی از شیخ صفی

ِاول  از منیابع دسیت   جهیانگیری   تیوزک ییا   جهانگیرنامهاز معتمد خان بخشی و  جهانگیری  نامه اقبال

عباس هسیتند. از    هندی، حاوی مطالب ارزشمندی در موضوع قندهار و روند تصرف آن از سوی شاه

روابیر سیاسیی دیپلماتییک    توان بیه کتیاب    وهشی نویسندگان ایرانی و خارجی نیز میهای پژ کتاب
االسیالم و   از رییاض  تیاریخ روابیر اییران و هنید    از امیرحسین بیرازش،   ایران و جهان در عهد صفویه

هیای   نامیه  نوشته عبدالحی حبیبی اشاره کرد. پایان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان هندهمچنین 

نقش قنیدهار در روابیر صیفویان و    »از مرتضی داوری، « دهار در روابر صفویه و گورکانیاننقش قن»

نامیه بیا    دوسیت و فصیل چهیارم پاییان     از سیعید حجیت  « عباس اول گورکانیان تا پایان حکومت شاه 

نوشته چنگیز میرادی، حیاوی مطیالبی    « اوضاع ایالت قندهار در دوران دوم حکومت صفویه»موضوع 

نگیاهی بیه روابیر    »فرد در مقالیه   وع این پژوهش هستند. همچنین عباسقلی غفاریدر خصوص موض

نقیش راهبیردی قنیدهار در    »نژاد در پیژوهش   ، مرتضی دهقان«دیپلماتیک صفویان و گورکانیان هند

عوامیل میؤثر بیر روابیر صیفویان بیا       »و قاسم قرییب در مقالیه   « روابر ایران و هند در دوران صفویه

 اند.   ع نقش قندهار در روابر صفویان و گورکانیان را بررسی کرده، موضو«گورکانیان

 

 پیشینه تاریخی قندهار

دارالقیرار   ( و31: 1033)اسیترآبادی،   قنیدهار کیه در منیابع تیاریخی از آن بیا عنیوان دارالقیرا        

همین نام در حدود جریان علییای هیرمنید در     ( یاد شده، مرکز والیتی به100: 1012)برهمن، 

و وابستگی تیاریخی بیا هخامنشییان و     افغانستان کنونی است و از نظر حاکمیتی، ارتباطجنوب 
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نوشیته   ( در سنگ33: 1031)بارتولد،  1هرئووتیش ناماین ناحیه در اوستا با  ایران باستان داشت.

  های کالسیک یونیانی آراخوزییا معرفیی    ( و در نوشته20: 1030)گروسه،  5هرخواتیشداریوش 

: 1013این ناحیه در زمان کوروش، فتی و جزو قلمرو هخامنشیان شید )دانیدامایف،    شده است.

های معروف و تأثیرگذار دوره اشیکانی   پهلو از خاندان (. در قرن اول میالدی، خاندان سورن 101

بر آن منطقه سیطره داشتند. برخی مورخان، گندوفار حکمران قدرتمند خاندان سیورن را بیانی   

 (.130: 1020دانند )هرتسفلد،  قندهار کنونی میشهر کندهار یا 

شهر قندهار در اخبار فتوحات اولیه مسلمانان، از نواحی نزدیک بیه هنید و بیا نیام القنیدهار      

بیار در زمیان حکومیت     (. مسلمانان، این شیهر را ییک   031: 1033معرفی شده است )لسترنج، 

آن را   ت منصور عباسیی فیتی و بتکیده   ( و بار دیگر در دوران خالف051: 1003معاویه )بالذری، 

(. در قیرن سیوم قمیری، ایین والییت را الیرخج ییا الرخیذ         005: 1003ویران کردند )بیالذری،  

شیود   (. بعد از آن، نام قندهار کمتر در منابع اسالمی دیده میی 153: 1031نامیدند )بارتولد،  می

ول و سیپس تیمیور، قنیدهار    تا اینکه در قرون هفتم و هشتم قمری و در پی هجوم سپاهیان مغ

(. کشیتار و ویرانیی ناشیی از هجیوم     035: 1033دوباره در آثار نویسندگان مطر  شد )لسترنج، 

دلییل   ای بزر  به وضع سیاسی و اقتصادی قندهار وارد کیرد؛ امیا بیه    مغوالن و تیموریان، ضربه

گورکیانی و صیفوی   های  موقعیت جغرافیایی و اقتصادی، بعد از مدتی دوباره مورد توجه حکومت

ای بیود کیه    هماننید صیخره  »قرار گرفت و مسئله اصلی تنش و چالش میان این دو دولت شد و 

 (.01: 1030االسالم،  )ریاض« روابر دوستانه و قدیمی آنان سرانجام بر روی آن در هم شکست

 

 های ایران و هنداهمیت استراتژیک قندهار برای حکومت

نند آراخوزیای قدیم است، همواره اهمیت تجاری و نظامی صفحه ارغنداب و شعب آن که هما

شیدن   های حاصلخیز، منابع آب فراوان، کثرت محصوالت کشاورزی و واقع داشت. وجود زمین

های تجاری و مسیافرتی هنید و اییران و حتیی آسییای مرکیزی )همیان( توجیه         در مسیر راه

راه زمینی که از آسیای غربیی بیه   های مجاور این منطقه را به خود جلب کرد. دو رشته  دولت

شدند که یکی به قسیمت شیمالی پنجیاب و     هم متصل می  رفت، در قندهار به هندوستان می

(. قلعه کوشک که عبیور از  153: 1031شد )بارتولد،  دیگری به مُلتان و مصب هند منتهی می

هیا   دهار، از مدتکرد و موقعیت و استحکامات قن هلمند به راه قندهار و هرات را محافظت می

های مهیم حفاظیت    الجیشی داده بود. این شهر یکی از پایگاه قبل به این منطقه اهمیتی سوق

                                                           
1. Harauvatis 
2. Haraxuvatis  
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کیرد   ایران یعنی سیستان و خراسان بود که مرزهای شرقی را تا هند محافظت میی  پهنه شرقی

 (.1: 1031)مشیزی، 

داشیت. در مسییر ایین     تملک قندهار هم برای گورکانیان و هم برای صفویان اهمیت فراوان

دادن قنیدهار،   های مسیتحکمی وجیود نداشیتند؛ بنیابر ایین، بیا ازدسیت        شهر به خراسان، قلعه

آمد و مناهق شرقی اییران از سیوی هنید و     وجود می  موقعیتی خطرناک برای ناحیه خراسان به

 شدند. تصرف قندهار جهت حفظ امنیت شیهر کابیل و غزنیه نییز بیرای      حتی ازبکان تهدید می

های غلزائی و ابیدالی و سیرکوب    (. کنترل افغان01: 1030االسالم،  گورکانیان حیاتی بود )ریاض

های آنان که در بخش وسیعی از ایالت قندهار سکونت داشتند، فقر با حکمرانی بر ایین   شورش

شهر ممکن بود؛ موضوعی که حتی در اوج تنش میان دو دولت صفوی و بابری نیز حاکمیان بیر   

 کردند.   می آن تأکید

از نزاع صفویان و بابریان توسیعه   دلیل اهمیت فراوان قندهار، استحکامات قلعه این شهر پس  به

به استحکام قلعیه قنیدهار   »شد. تا جایی که  یافت و با هر تصرفی، بر استحکامات آن نیز افزوده می

ی مستحکم، پینج دروازه،  (. این قلعه، دیوارها11: 1035)مرعشی، « در بالد مشهور عالم، قلعه نبود

(؛ لذا نیرویی نسیبتاً کوچیک   15داشت )همان:  ییانبارها های عمیق و عریض و آب سه برج، خندق

توانست شهر را برای مدتی هوالنی در اختیار خود نگیه دارد و تصیرف    تحت امر فرماندهی توانا می

های مربیوط بیه فیتی      کوششدهد که چرا در  ناگهانی مشکل بود. این مسئله نشان می  آن با حمله

االسیالم،   کردنید )رییاض   های جنگی و کلید هالیی شهر اغلب با هم ارتباط پیدا میی قندهار، حیله

قلعیه   پنجیاه و سیه  قلعیه مرکیزی و    هفیت شاه گورکانی،  (. والیت قندهار در عهد اکبر 01: 1030

 (.530: 1011داور داشت )حبیبی،  فرعی یا متعلق به مناهق اهراف مثل زمین

هیا، فراوانیی مییوه و محصیوالت      وهیوا، کثیرت بیاغ    دلیل لطافیت آب  بر این، قندهار به  عالوه

بودن در تجارت زمینی مییان هنید و    ( و همچنین نقطه کانونی100: 1012کشاورزی )برهمن، 

شدن قندهار بر سر  ایران، از نظر تجاری نیز برای دولت صفوی و گورکانی حائز اهمیت بود. واقع

الهیور و  -آسیای مرکزی و نیز تنها مسیر زمینیی شیرق بیه مُلتیان     -کابل -های تجاری غزنه هرا

کیرد. حجیم وسییعی از     های صفویه یا هنید میی   شمال هند، حقوق گمرکی زیادی نصیب دولت

کیه در اواسیر قیرن شیانزدهم       شد، تیا جیایی   تجارت این کشورها نیز از مسیر قندهار انجام می

هیای زمینیی، کمپیانی هنید شیرقی       شیدن راه  تنش میان هند و ایران و بستهدلیل  میالدی و به

گاهی عکیس   ؛عباس چهار برابر شد  گزارش داد که میزان اجناس واردشده از مسیر آبی به بندر

ساله راه آبی هرمز،  شدن دو دلیل اختالفات ایران و پرتغال و بسته داد. به موضوع نیز روی می  این
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نوعی، گلوگاه بازرگانی زمینی اییران   کردند و به اری از مسیر قندهار عبور میهای تجهمه کاروان

المللیی در   و هند بود. برخی از تاجران انگلیسی نیز بیه حضیور بازرگانیان عثمیانی و تجیار بیین      

 (.533-533: 1013اند )آژند، قندهار اشاره کرده

شید و عوایید زییادی بیرای     ها باعث شدند که قندهار شیهری نسیبتاً ثروتمنید با   این ویژگی

، عایدی مالیات گمرکی و سایر درآمیدهای  1حاکمان بابری و صفوی داشته باشد. آدام اولئاریوس

از یک میلیون تالر نوشیته اسیت کیه تقریبیاً معیادل عوایید         ایالت قندهار برای صفویان را بیش

بیدانیم هبیق   شیود کیه    ایروان و بابل )عراق عرب( بود. ارزش این عایدات وقتیی مشیخص میی   

گزارش اولئاریوس، کل درآمد ساالنه شاه صفوی در همان زمان معیادل هشیت میلییون تیالر و     

عنیوان   (. قندهار بیه 053: 1030های اهراف اصفهان چهل هزار تالر بود )اولئاریوس،  ی عواید آباد

نهیا  مالزم داشت کیه مواجیب آ   1312عباس اول،   نشین در دوران شاهیکی از سیزده بیگلربیگی

(. عوایید قنیدهار بیرای    111: 1000شید )مینورسیکی،    تومان میی  0133دینار و  1533بر  بال  

تومیان و   1133محیل، مجموعیاً    50حاکمان گورکانی نیز مهم بود. ایالت یا سرکار قنیدهار بیا   

اسب بلوچی، بییش   02گوسفند،  02333دینار برای اکبر شاه عایدی داشت. همچنین  51333

پیاده نیز جز  عواید سیاالنه ایالیت قنیدهار     53333سوار و  10133خروار غله،  333/333/0از 

 (.  533: 1011برای حاکمان گورکانی بود )حبیبی، 

همراه شهر کابل، دارالضرب گورکانییان بیود و مسیکوکات در     بر این عایدات، قندهار به  عالوه

روپییه در قنیدهار ضیرب    شاه، سیکه    شد. در چهاردهمین سال سلطنت جهانگیر آنجا ضرب می

 شد که این بیت بر آن نقش بسته بود:      

 سکه قندهار شد دلخواه   ز جهانگیر شاه اکبر شاه
 (551: 1011)حبیبی، 

 

مجموعه این عوامل نظامی، اقتصادی و موقعییت جغرافییایی قنیدهار موجیب شیدند کیه از       

تصرف و تسلر بر این شهر با دنبال  نخستین شاهان صفوی و گورکانی تا واپسین آنها، همگی به

م.( بیه  1230ق./ 113حفظ روابر دوستانه یا الاقل غیرخصمانه باشند. بابر از بدو ورود به کابل )

اسماعیل صفوی نیز از اهمیت ایین شیهر بیرای حفیظ هیرات و        قندهار چشم دوخته بود و شاه

                                                           
1. Adam Olearius (Oehlschlaeger) 

سفیر هولشتاین،  نشین   دوک و دبیر  دان و کتابدار آلمانی دان، جغرافیشگر، ریاضیپژوهم.( 1331-1333) آدام اولئاریوس
سیفرنامه  ران و روسیه را در کتابی با نام بود. او شر  مسافرت و مشاهداتش از ای شاه صفیبه دربار  فریدریش سوم ارسالی

 .م. منتشر کرد1320سعدی را در  گلستان و بوستانهمچنین نخستین ترجمه آلمانی تألیف کرد.  مسکو و ایران

(Britannica, Vol. 20 :13.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_(%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85_(%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
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(. در واقیع، شیاهان   01: 1030االسیالم،   عالقه بابر برای تصرف قلعه قنیدهار آگیاه بیود )رییاض    

( و حاکمیان گورکیانی   0/311: 1023)ترکمیان،  « محبت  سنگ شاهراه»صفوی ملک قندهار را 

 (.111: 1101دانستند )بخشی،  می« ناموس سلطنت»آن را 

 

 اداره قندهار در دوران بابریان و صفویان تا پایان حکومت شاه طهماسب

از او  دهار در اختییار امییر ذوالنیون و پیس     های تأسیس حکومیت صیفویه، قنی   مقارن با اولین سال

؛ 1/13: 1023؛ ترکمیان،  11: 1015 حسین بایقرا بیود )بکیری،    از امرای تیموری سلطان 1بیگ شاه

: 1132خان شیبانی اظهار اهاعت نمود )تتیوی،   بیگ از شیبک  ق. شاه110در  .(10: 1132تتوی، 

رش حکومت خود، قندهار را در همیان سیال   الدین بابر برای گست (. جالل100: 1023؛ روملو، 10

(. 130: 1015؛ بکیری،  100: 1023تصرف کرد و اداره آن را به برادرش ناصر میرزا سپرد )روملیو،  

از   خان بیه قنیدهار لشکرکشیی کیرد و پیس      سمت کابل، مجدداً شیبک  الدین بابر به با رفتن جالل

 (.100: 1023م آنجا شدند )روملو، میرزا، پسران ذوالنون از هرف ازبکان حاک شکست ناصر 

م. صیورت گرفیت. در ایین    1211ق./ 113نخستین تالش صفویان برای تصیرف قنیدهار در   

: 1031گیرفتن شیهر شید )جنابیدی،      اسماعیل مأمور پس  بیگ افشار از جانب شاه هرخ سال، شا

نی به تصرف قنیدهار  بابر که عالقه فراوا 5(؛ اما با وجود محاصره شهر، در این کار ناکام ماند.511

بیگ، آنجا را تصیرف و   باقی نایبِ شاه  ق. و در پی خیانت و تسلیم موالنا 153داشت، سرانجام در 

(. 320: 1031؛ والیه اصیفهانی،   551: 1023کامران را حیاکم شیهر کیرد )روملیو،       پسرش میرزا

بیا عثمیانی و    شدن توجه او به مرزهای اییران  اسماعیل در نبرد چالدران و معطوف  شکست شاه

 های حاکمیتی او نداشته باشد.   ازبکان باعث شد که مسئله قندهار اولویت چندانی در سیاست

کشیی بیه قنیدهار     ن قصد تمرد و گرد ههماسب به میرزا برادر شاه  م. سام 1200ق./ 101در 

 میرزای گورکانی با لشیکری از الهیور بیه مصیاف او رفیت و شیاهزاده صیفوی را         تاخت. کامران

« عیرق حمیّیت بیه حرکیت درآمید     »(. بیا ایین اقیدام،    23: 1030االسیالم،   شکست داد )ریاض

( و شاه ههماسب آن را توهینی به حکومت ایران دانسیت. شیاه صیفوی    1/32: 1023)ترکمان، 

م. از هرات روانه قنیدهار شید و   1253آوریل  53ق./ 100القعده  ذی 13برای تنبیه مغوالن، در 
                                                           

؛ 03: 1023لیو،  روم) بیگ پسیر ذوالنیون ذکیر شیده اسیت.      بیگ، شجاع جای شاه . در بعضی از منابع، نام حاکم قندهار به1
 (.325: 1031اصفهانی،  ؛ واله01 :1033، استرآبادی

از جیرایم سیابقه عیذر    »شیده اسیت:    بییگ اشیاره    شدن شجاع گونه به عذرخواهی و تسلیم جنابدی این الصفویه روضه. در 5
مین و لقیب  خواسته، لوازم استغفار به تقدیم رسانیده، خطبه و سکه به اسم سامی و القیاب گرامیی حضیرت ائمیه معصیو     

ساله را ملیزم    و خراج همه میمون پادشاهی مغروق و مضروب ساخته، شعار مرضیّه مذهب علیّه امامیّه ظاهر گردانید و باج 
 .(511 :1031 جنابدی،) «خان را به انواع تحف و هدایا مسرور داشت  گشته، شاهرخ
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؛ 035: 1031؛ جنابدی، 03: 1000خان قاجار سپرد )مال کمال،   را به بوداغاز تصرف، آنجا  پس 

ق.، مییرزا  100(. سیطره صیفویان بیر قنیدهار چنیدان دوامیی نیافیت و در       033: 1023روملو، 

: 1023 ق. بر آن تسلر داشتند )ترکمیان، 125کامران شهر را مجدداً تصرف کرد و گورکانیان تا  

 (.033: 1023؛ روملو، 1/11

شیاه، وی بیرای حفیظ جیان خیود در       در پی نبردهای داخلی گورکانیان و شکست همایون 

م. هندوستان را به مقصد ایران ترک کرد تا بیا اسیتمداد از صیفویان، دوبیاره بیه      1205ق./ 101

شاه و بازگردانیدن تخیت     ههماسب برای کمک به همایون  قدرت دست یابد. یکی از شروط شاه

؛ 1/15: 1023قندهار و خیزائن آن شیهر بیه صیفویان بیود )ترکمیان،        سلطنت به وی، واگذاری

کچیل بیه     بییگ  (. با پذیرش شروط، سپاه صفوی بیه فرمانیدهی شیاهوردی   211: 1023روملو، 

شیاه بیا کمیک     ق. روانه تصرف قنیدهار و کابیل شیدند. همیایون     121شاه، در  همراهی همایون 

شیده، شیهر را بیه نماینیده اییران       وط تعیینصفویان توانست قندهار را تصرف کند و مطابق شر

خان، حاکم ایرانی قندهار با سپاهیان مغیولی   کفایتی و بدرفتاری بوداغ علت بی تحویل داد؛ اما به

شاه برخالف عهد خود قندهار را تصرف کرد و بار دیگر گورکانیان بر ایین شیهر مسیلر      همایون

 .(53: 1033؛ قزوینی، 031-030: 1023شدند )روملو، 

م.( همچنیان اداره قنیدهار تحیت    1222ق./ 130با مر  همیایون و جانشیینی اکبیر شیاه )    

  زاده شیاه  مییرزا بیرادر   حسیین   م.، سیلطان 1223ق./ 132حاکمیت گورکانیان بود تیا اینکیه در   

در  قالتی، حاکم مغیولی شیهر    محمد  اهاز شکست ش  ههماسب، مأمور تصرف قندهار شد. او پس

چهار دهه، قندهار در اختیار شاهزادگان صیفوی قیرار گرفیت )میال کمیال،       نجا ساکن شد و تا آ

 (.1/15: 1023؛ ترکمان، 211: 1023؛ روملو، 03: 1000

 

 عباس و مسئله قندهار  شاه

شاه گورکیانی بیود. شیاه      م.( مقارن با اوج قدرت اکبر1213ق./ 113عباس ) شروع سلطنت شاه 

االسیالم،   دانسیت )رییاض   ردنشیده امپراتیوری خیود میی    مغول که قندهار را یکی از ایاالت مست

مییرزا،    حسیین  از میر  سیلطان   ( با کلیدی بهتر از شمشیر آنجا را تصرف کرد. پس 11: 1030

مییرزا و    حسیین  داور بین دو پسیرش مظفیر   حاکم صفوی ایالت قندهار، حکومت قندهار و زمین

ر و همچنین ترس از حمله ازبکان، ابتیدا  دلیل نزاع میان حکام همجوا میرزا تقسیم شد. به  رستم

: 1023؛ ترکمیان،  1/01: 1130شیاه شید )کنبیو،      دربیار اکبیر    میرزا برای تبعییت روانیه   رستم 

داور و قنیدهار، حکومیت    آوردن زمین دست میرزا و به حسین  شاه برای جذب مظفر ( اکبر 0/330
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میرزا، به تحرییک میادر و قرابییگ     ین حس میرزا سپرد. سرانجام مظفر  مُلتان را به برادرش رستم

شیاه    کورچایی مالزم سابق پدرش پذیرفت که قندهار را به مغوالن دهد و خودش به دربار اکبیر 

میرزا که از هجوم مکرر ازبکیان بیه منیاهق تحیت       حسین (. مظفر5/013: 1023برود )ترکمان، 

خیان گورکیانی    بییگ   شیاهی  قلعه قنیدهار را بیه   م.1212ق./ 1330د ناراضی بود، در فرمان خو

 (.10: 1011؛ حبیبی، 135: 1030االسالم،  تحویل داد و خود راهی هندوستان شد )ریاض

« حضرت ابوّت منزلیت عیالم پنیاهی   »شاه گورکانی را   عباس که در مکاتبات خود، اکبر  شاه

کیرد، از شینیدن خبیر تصیرف قنیدهار توسیر مغیوالن         ( خطیاب میی  1/502: 1003)فلسفی، 

هیای   بردن سرکشی های اولیه سلطنت شاه صفوی، درگیرودار ازمیان ود شد؛ اما چون سالناخشن

ای دیگر نداشت. از سوی دیگر، فیتی قنیدهار بیه دسیت     داخلی بود، توانی برای جنگ در جبهه

تیری بیود. تصیرف آن شیهر بیه       مغوالن در مقایسه با اوضاع داخلی نواحی شرقی، لطمه کوچک

تیر و  ای تلیخ  توانست حادثه ع، افزایش قدرت آنان در مناهق شرقی ایران میدست ازبکان و بالتب

خیان شییبانی، اتحیاد و هجیوم دو       وییژه آنکیه عبیداهلل     تر برای صفویان باشد، به ای بزر  لطمه

شیاه     دادن به سلطنت شییعیان، قیبالً بیه اکبیر     مذهب ازبکان و هند را برای پایان  حکومت سنی

عبیاس، سیاسیتی    (. این دالیل سیبب گردیید کیه شیاه     20: 5202د )مهدوی، پیشنهاد داده بو

خصمانه و جنگی در پیش نگیرد و اهتمام او بر حل قضیه قندهار از هریق دیپلماتیک معطیوف  

ای بیا   همراه هدایای فراوان و نامه آقاسی به   بیگ ایشیک گردد. در پی اتخاذ این سیاست، منوچهر

شاه صفوی، عازم دربار گورکانی شد تا با اشیفاق پدرانیه اکبیر شیاه،     فروتنی و مالهفت از سوی 

شاه که از اوضیاع داخلیی اییران     (. اکبر 5/200: 1023 را مسترد نماید )ترکمان،« ملک موروث»

بیودن و   آگاه بود، به این درخواست تیوجهی نکیرد. او در پاسیخ، ضیمن اظهیار دوسیتی، کاهیل       

ر ایران را دلیل اعزام نیرو به قندهار و تصرف آن بیان کیرد  وفادارنبودن میرزاهای صفوی به دربا

 (.1/550: 1003؛ فلسفی، 130: 1030االسالم،  )ریاض

شدن اوضاع   م.( و آرام1211ق./ 1333گیری کامل خراسان و هرات از ازبکان )از بازپس پس 

بیه دربیار هنید     بیگ قورچی را بیا نامیه و هیدایایی    علی  عباس سفیری به نام میرزا  داخلی، شاه

تمامت ملک خراسان که در تصیرف مخالفیان   »فرستاد و با اشاره، استرداد قندهار را مطر  کرد: 

بود من شی  زاید بدست درآمد سوای قندهار که در تصرف منسوبان آن حضرت اسیت محلیی   

سیو بیه نیرومنیدی     شاه کیه از ییک     اکبر .(0/133: 1023)ترکمان، « در تصرف دیگری نمانده

قیدرتی و   کانیان و از سوی دیگر به تجیاوزات ازبکیان و عثمانییان بیه مرزهیای اییران و بیی       گور
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عباس برای درگیری با ییک دولیت خیارجی دیگیر اهمینیان داشیت، درخواسیت         میلی شاه  بی

 صفویان را نادیده گرفت )همان(.

ف عبیاس مصیرو   های داخلی، بیشتر دوران سلطنت شیاه   از فرونشاندن شورش هر چند پس 

اخراج متجاوزان بیگانه خصوصاً عثمانیان شد؛ اما حتی هی این نبردها نییز قنیدهار بیرای شیاه     

ای مهم بود و قراینی بر تدارک حملیه اییران بیه منطقیه قنیدهار وجیود داشیت،         صفوی مسئله

اوغلی(، سردار عثمانی که تقاضیای سییطره    اوغلی )چغال   ق.، در پاسخ نامه چقا1310چنانکه در 

گیری تمام منیاهق   عباس بار دیگر به بازپس  عثمانی بر آن سوی رود ارس را داشت، شاهترکان 

ممالک و بالد میوروثی... بیه   همت بلند شاهی بر آن است که »ایران از جمله قندهار اشاره کرد: 

به حیطه تصرف درآورند و نیم ذرع از زمین دایر و بایر به یکدیگر نگذارند و در این سیال   دستور

داور و گرمسیری قندهار به یاری ملک قهار به تصرف دولت قیاهره درآمیده تیا دیگیر      ه زمینقلع

 .(110: 1033)استرآبادی، « آنچه خدا خواسته باشد، خواهد شد

شاه منجر به نزاع قدرت در دربار گورکانیان شد که در نهایت با پادشیاهی سیلیم    مر  اکبر 

اوضاع، فرصت مناسبی به ایرانیان داد تیا تالشیی دیگیر    شاه خاتمه یافت. این   با عنوان جهانگیر

همراه حکیام   خان شاملو، حاکم صفوی هرات به  راستا، حسین  برای تصرف قندهار بکنند. در این

م. محاصره کردنید. جهیانگیر   1332ق./ 1310سیستان و فراه، سپاهی مهیا و قلعه قندهار را در 

غیازی    ت و تسلر بر امور، سپاهی به فرماندهی میرزاشاه در اولین سال سلطنتش برای ابراز قدر 

خان کابلی، حاکم گورکانی شهر نیز بیه دفیاع از قلعیه      بیگ تدارک دید و روانه قندهار کرد. شاه

 نشیینی شیدند   عباس صفوی، مهاجمان ایرانی مجبور به ترک محاصره و عقب  پرداخت. با دستور شاه

وارد قندهار شد. بعد از مدتی، قندهار  1م.1333فوریه  13ق./ 1312شوال  15غازی در   و میرزا

غیازی قیرار گرفیت      به ضمیمه والیات سند و مُلتان درآمد و هر سه والیت، تحت اختییار مییرزا  

 (.11: 1101؛ بخشی، 11-11: 1011)حبیبی، 

قندهار، در آذربایجان و درگیر آزادسازی نواحی غربی اییران بیود.     عباس هنگام محاصره  شاه

« فرصت است، از آئیین مردمیی دور دانسیته    همتانِ کم این حرکت ناهنجار را که شیوه پست»و ا

بیگ نامی را روانه قندهار کرد و با اعیالم ناخشینودی، دسیتور     ( حسین0/131: 1023)ترکمان، 

ای در عیذر ایین گسیتاخی     به ترک محاصره و بازگشیت امیرای صیفوی داد. شیاه همچنیین نامیه      

اهالعی خود از این موضوع مکتیوب   بیگ جغتای و بی ان به ادامه حکمرانی شاهیقزلباشان، اهمین

                                                           
اسیت. بیا توجیه بیه تیاریخ جلیوس         ق. ذکر کرده1310شوال  15غازی به قندهار را  . عبدالحی حبیبی تاریخ ورود میرزا1

ق./ 1312نظیر همیان سیال     بیه  « آخر سیال اول جلیوس جهیانگیر   »ق. و عبارت 1310الثانی  جمادی 53شاه در  جهانگیر
 (.1000:013ستانی، سی؛ 11،11 :1011حبیبی،)م. صحیی است 1333
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عباس از محاصره قندهار توسیر   (. هر چند شاه 11: 1101؛ بخشی، 0/131: 1023کرد )ترکمان، 

اهالعی نمود؛ اما باور این موضوع با درنظرگیرفتن عالقیه و پیگییری     امرای محلی قزلباش اظهار بی

عباس بیا    رسد. شاه گیری قندهار و تثبیت قدرت داخلی او بعید به نظر میبازپسشاه صفوی برای 

هیا، تیرگیی روابیر بیا گورکانییان و احتمیال        های مناهق غربی ایران بیا عثمیانی   توجه به درگیری

دانسیت و تیا شیانزده سیال، ایین سیاسیت        درگیری در مرزهای شرقی را در آن زمان مناسب نمی

 ر دیپلماتیک مناسب را ادامه داد و از فتی نظامی قندهار چشم پوشید.مداراجویانه و رواب

عبیاس بیه دربیار     هیای نماینیدگان اعزامیی شیاه      بعد از این دوران، همواره یکی از مأموریت

از  رای ایرانیی کیه پیس    ق. به بعد، تقریباً تمام سیف 1353گورکانیان، هر  مسئله قندهار بود. از 

ه هند روانه شدند، موضوع استرداد قندهار را با وزرا و بزرگان مغیولی  هالش ب سلطان علی  یادگار

حیال، شیاه     (. بیا ایین  151: 1030االسیالم،   نتیجه بودند )ریاض در میان گذاشتند که همگی بی

بیا بیرادرش   « سزاوار الفت و دوستی سابق و الحق»گرفتن قندهار را  عباس همچنان قهر و غلبه 

تافیت  اما تغافل مغوالن در پاسیخ بیه اسیترداد قنیدهار را نییز برنمیی      دانست؛  جهانگیر شاه نمی

برخوردار، معروف به خیان عیالم     موضوع را به میرزا  (. شاه خود نیز این0/131: 1023)ترکمان، 

گوشزد کرد. سفیر هند که با هیئتیی بیزر  و هیدایای گونیاگون از فییل و کرگیدن گرفتیه تیا         

( سیخنان  053-051: 1033ت به ایران آمده بود، )دالواله، های زربف شمشیرهای مرصع و پارچه

جهیت   مقتضای هرفین آن است که آن برادر کامکار بیه  »عباس شنید:   صریی و متفاوتی از شاه

رفع هعنه اضداد، آن ملک را که از والیت هندوستان بغایت دور و در این میانیه سینگ شیاهراه    

صراحت عنیوان   شاه به .(0/131: 1023)ترکمان، « دگزین باز گذار محبت است به این برادر مهر

وضیو     رود که بهکرد که اگر جهانگیر شاه رد قندهار را قبول نکند، برای سیر و شکار به آنجا می

 نشان از تغییر سیاست صفویان داشت.

گیری قندهار، سیفیری بیا تمکیین، عیارف و     زپس دادن عزم خود در با  عباس برای نشان شاه 

بیگ بیگیدلی را بیا مکتیوبی     به نام زینل« در همه حال مدافع نوامیس سلطنت»نور و غیور، سخ

شیاه، بیار دیگیر بیر اسیترداد قنیدهار         به دربار گورکانی روانه کرد. در نامه ارسالی برای جهانگیر

عنوان سرزمین آباواجدادی و مایه ازدیاد محبت و دوستی بین دو دولت تأکید کرد )جنابیدی،    به

شیاهی و    م. در الهیور بیا مراسیله   1353ق./ نیوامبر  1301بییگ در محیرم    (. زینل133: 1031

: 1023؛ ترکمیان،  055: 1021، جهانگیر گورکانیهدایای نفیس به حضور جهانگیر شاه رسید )

بر اسیترداد قنیدهار را در حضیور      (. ایلچی صفوی، نامه شاه و هدف مأموریت خود مبنی0/110

عالم، حاج ابوالحسن قربتیی    داشت. گروهی از درباریان مانند خان  ضهشاه و بزرگان گورکانی عر
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م، خیرّ  دادن قندهار به ایران و گروهیی بیه سیرکردگی شیاهزاده      بیگم، موافق بازپس جهان  و نور

شدیدًا معترض شدند و اعطیای والییت را دور از نیاموس پادشیاهی قلمیداد کردنید )جنابیدی،        

بیگ ادامه پیدا کیرد   شاه تا حد اهانت و خفت زینل  ر جهانگیرها در حضو (. مخالفت133: 1031

عبیاس،    حالت قهر ترک کرد و ضیمن گیزارش میاوقع بیه شیاه      که ایلچی، مجلس را به  تا جایی

(؛ اما بیا آمیدن   0/110: 1023؛ ترکمان، 131: 1031تصمیم گرفت به ایران بازگردد )جنابدی، 

بیگ ناگزیر به اقامیت در دهلیی    عباس به هند، زینل  اههای دیگر ش بیگ، فرستاده بیگ و علی آقا

صفوی را به جهانگیر شاه دادنید کیه انگشیتری مرصیع بیه        شد. این فرستادگان، هدیه ویژه شاه

بیگ بن شاهرخ بن تیمیور بیود. ایین هدییه ارزشیمند، بیرای        لعلی بزر  با نقش نام پادشاه، ال 

توانست اعتماد جهیانگیر شیاه را بیرای اجیرای     شد و شاه صفوی   اظهار دوستی دو دولت ارسال

 (.115: 1101؛ بخشی، 031: 1021، جهانگیر گورکانیهر  خود جلب نماید )

های گذشته بود. از ییک  بیگ در هند، اوضاع دربار گورکانی متفاوت از سال زمان با حضور زینل هم

شیدن جانشیینی    یگیر، مطیر   جهان و از سوی د جهان بیگم و شاهزاده شاه اختالف بین ملکه نور ،سو

شاهزاده شهریار، باعث کشمکش و تفرقه در دربار گورکانی شد. بیماری شاه نیز او را از اعمیال قیدرت   

م. سپاهیانی بیه فرمانیدهی   1351ق./ 1303بر آن در  ای داشت. عالوه  ناتوان کرد و دربار وضع آشفته

بیگ نیز تمام این اتفاقات را  د. زینلعنبر حبشی، عازم دکن شدن جهان برای سرکوب شورش ملک  شاه

 .(101: 1030االسالم،  ؛ ریاض510: 1101)بخشی،  رساند به اهالع دربار ایران می

 

 فتح قندهار

بییگ   دریافت گزارش اوضاع نابسامان گورکانیان و همچنین اهانت برخی از درباریان هند بیه زینیل  

هزارنفیری از خراسیان،    شاه، سیپاهی شصیت   عباس را برای فتی قندهار مصمم کرد. به دستور  شاه

خیان    خان شاملو، صیاحب دییوان و نیواب عیسیی      عراق و گیالن آماده و به سرداری نواب علیقلی

باشی روانه خراسان شد. آنها مأمور بودند در والیات خراسان همچیون نیشیابور    شیخاوندی قورچی

(. 131: 1031نیدهار شیوند )جنابیدی،    محض رسیدن شاه، عیازم ق   مشهد و ترشیز اردو بزنند تا به

سمت مرزهیای شیرقی حرکیت کیرد،      م. از اصفهان به1355ق./ فوریه 1301االول  شاه نیز در ربیع

داشیت )همیان(. او     جا نگه  مسرای خود را در همان نوروز آن سال را در هبس گیلکی گذراند و حر

 سمت قهستان روانه قندهار شد.شدن سران سپاه، از  از ملحق  مدتی در فراه اقامت کرد و پس

خیان    ای نیزد عبیدالعزیز   بیگ ایواغلی را همراه نامه عباس در زمان اقامت در فراه، وصال شاه 

تر نیز به خان عیالم، ایلچیی    حاکم گورکانی قندهار فرستاد. در آن نامه، هدف از سفرش را که پیش
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وازم میزبیانی مناسیب را مهییا کنید     هند گفته بود، سیر و شکار بیان کرد و از حاکم خواست که لی 

که غرض اصلی از این نهضت به نوعی که به خان عالم گفته بودیم، آنسیت کیه بیر عالمییان بیه      »

« تخصیص معاندان اوزبکی، قرب جوار هرفین ظیاهر گیردد کیه مملکیت میا و شیما یکیی اسیت        

عبیاس در    ور شیاه خان بیا حضی    (؛ اما عبدالعزیز0/135: 1023؛ ترکمان، 511: 1033)استرآبادی، 

؛ 511: 1033ای خواستار بازگشت او به خراسان شید )اسیترآبادی،    قندهار مخالفت کرد و هی نامه

عبیاس   (. این پاسخ خشم شاه صفوی را برانگیخت. قطعاً هدف اصلی شیاه  0/130: 1023ترکمان، 

رکانییان، او  دلییل روابیر حسینه بیا گو     از لشکرکشی، فتی قندهار به صلی یا به جنگ بیود؛ امیا بیه   

سلطان حاکم کرشک چند نفیر از جغتایییان را     قلی  خواست آغازگر نبرد باشد؛ لذا وقتی میرزا نمی

دسیتگیر کیرد، شیاه     ،شده بودند  تیمور فرستاده که از سوی حاکم قندهار برای حفاظت از قلعه بند

   (.0/135 :1023او را عتاب و با اعطای خلعت به اسیران، آنها را آزاد کرد )ترکمان، 

ای بیرای   ق. بهانه 1031رجب  1عباس در   شلیک توپ از سوی نگهبانان قلعه به اردوی شاه

داور فرسیتاد و خیود    پازوکی را با جمعی به قلعه زمین سلطان   شروع نبرد بود. شاه صفوی، خسرو

(. ابتیدا توپچییان بیا شیلیک تیوپ،      0/130: 1023به محاصره و فتی قلعه پرداخیت )ترکمیان،   

ها و دییوار قلعیه    هایی در زیر برجای به حفر کانال را به خود مشغول و سپس عده 1دافعان قلعهم

بنییان    العنکبیوت سسیت    بنیان حصار را چون خانیه زنبیور و ماننید بییت    »اقدام کردند تا اینکه 

ز شعبان، عبدالعزیز خان با سایر امرای گورکیانی ا  11(. در 511: 1033)استرآبادی، « گردانیدند

عباس تالش چندروزه مدافعان را حمل بیر آداب خیدمت    قلعه بیرون آمدند و تسلیم شدند. شاه 

: 1031د )جنابیدی،  بخشیی که تعهد کرده بودنید، بیه آنهیا    را ای  و چاکری قلمداد کرد و جریمه

از  م. و پیس  1355ژوئین   50ق./ 1301شعبان  10(. سرانجام در 0/130: 1023؛ ترکمان، 111

داً خطبه به نام ائمه معصومین)ع( و شاه صفوی در قندهار خوانده شد )ترکمیان،  سال، مجد 52

والیی کرمیان سیپرده شید )جنابیدی،       زییک  خیان    حکمرانی شهر به گنجعلی(. 0/130: 1023

تسلیم و سیپس   از مقاومت، سرانجام عان گورکانی قلعه پس داور نیز مداف (. در زمین111: 1031

 (.511: 1033دند )استرآبادی، عام ش  توسر قزلباشان قتل

کیردن تینش    عباس به نیت استمرار روابیر دیپلماتییک و فیروکش    از فتی قندهار، شاه  پس 

داغلیو را همیراه بیا نامیه اعتیذار بیه دربیار گورکیانی فرسیتاد           یوزباشی قرا  ایجادشده، حیدربیگ

لییت و (. شییاه ضییمن عییذرخواهی، تقییدیرات آسییمانی، غف  013: 1021، جهییانگیر گورکییانی)

                                                           
در منابع هندی سیصد تیا چهارصید نفیر ذکیر شیده اسیت.        تعداد مدافعان قلعه قندهار در منابع ایرانی پنج هزار نفر و. 1
 .(531 :1101 ، بخشی،015 :1021جهانگیر گورکانی، ؛ 0/130: 1023ترکمان،  ؛1031:111جنابدی، )
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خردی حاکم قندهار را علت حمله به شهر بیان کرد. سفیر ایران دو کلید هالیی را کیه بیر    کوته

بیه  « مفتا  ابواب مصیادقت »برای  ،یکی نام قندهار و بر دیگری نام ممالک ایرانی حک شده بود

د مترصی »خواهد و عباس دوام دوستی دو دولت را می پادشاه گورکانی داد تا نشان دهد که شاه 

زمین را اگر از عطایای ایزدی به این برادرش تفویض داشته، یک قطعه  آنست که کل بالد ایران 

تصور نموده کلید اختیار آن را که هیر آینیه مفتیا  مقالیید خصوصییت و وداد اسیت در قبضیه        

 (.511: 1021، جهانگیر گورکانی؛ 0/130: 1023)ترکمان، « اختیار خود تصور نماید

باس در قندهار برای جهانگیر شاه پیذیرفتنی نبیود. وقتیی هنیوز سیفرای      ع خبر حضور شاه 

قیدر و   ن رفتنید و هیدایای گیرا    صفوی پیاپی برای ابراز دوستی و برادری به دربار گورکیانی میی  

از حسیاب بیه دور بیود کیه ایین قسیم       »کردند، در نظر شاه گورکانی  انگشترهای ناب عرضه می

: 1021، جهانگیر گورکیانی « )حوصلگی به کار برد کی و بیعباس: چنین سب پادشاه بزر   شاه 

(؛ اما از روی احتیاط به شاه جهان دستور داد که لشکری از دکن، گجیرات، بنگیال و بهیار    015

نتیجیه عهدشیکنی و   »تدارک ببیند و همراه جمعی از امرای بزر  به قندهار روانیه گردنید تیا    

(. بیرای تیأمین   010: 1101؛ بخشی، 015: 1021، جهانگیر گورکانی« )ناشناسی را دریابند حق

در نظر گرفتند تا مشکلی در حرکت لشکر پییش  « بنجاره»فروش یا آذوقه سپاهیان، گروهی غله

، جهانگیر گورکیانی « )تا اصفهان که پایتخت اوست، هیچ جای تأمل و توقف روی ندهد»نیاید و 

از اجیرای ایین دسیتور شید.      هیای دربارییان، میانع   هیا و کشیمکش   هلبیی (. قدرت010: 1021

جهان احساس کرد که عیزیمتش بیه مرزهیای اییران، باعیث تضیعیف میوقعیتش در هنید          شاه

شیهریار،   جهان به مناهق تحیت امیرش و شیاهزاده     درازی شاه  شود. نورجهان به تالفی دست می

ان جهان غنیمت شمرد و تعلل شاهزاده را تمیرد و شیورش عنیو    زدن به شاه فرصت را برای ضربه

های درباری و اختالف بین شاه و شاهزاده گردید. کبر سین   کرد. این دسایس منجر به کشمکش

گییری   و بیماری جهانگیر شاه نیز مزید بر علت شد تیا در نهاییت، هییچ نیروییی بیرای بیازپس      

؛ 131: 1011؛ حبیبییی، 511: 1101قنییدهار از سییوی گورکانیییان اعییزام نگییردد )بخشییی،    

جهیان   ق. و فتی مجدد آن توسر شیاه 1303(. بدین ترتیب، قندهار تا 103: 103االسالم،  ریاض

 تحت حاکمیت صفویان قرار گرفت.

 

 گیری   نتیجه

گشیت.  هیا برمیی   از تأسیس این حکومت  مناسبات دوستانه صفویان و گورکانیان به قبل  پیشینه

تصیاحب قنیدهار    سیاست هر دو دولت، تحکیم و استمرار روابر دوستانه بود؛ اما رقابت بیر سیر  
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هیای   دلیل داشیتن منیابع آبیی فیراوان و زمیین      مانعی برای استمرار این سیاست بود. قندهار به

هیا و   المللیی، موقعییت حسیاس سیرزمینی و قلعیه      حاصلخیز، مزایای تجیاری و بازرگیانی بیین   

استحکامات نظامی، اهمیت فراوانی برای صفویان و گورکانیان و حتیی ازبکیان شییبانی داشیت.     

آسییای مرکیزی و    -کابیل  -های تجاری شیرق  ضعیت مناسب کشاورزی و قرارگرفتن بر سر راهو

کرد. یک میلیون از هشت میلیون تالر عاییدات  شمال هند، عواید فراوانی نصیب ایران و هند می

شیاه    شد و معادل همین مقدار نییز عاییدی خزانیه اکبیر     ساالنه شاه صفوی از این ایالت تأمین می

ز قندهار بود. موقعیت تجاری قندهار تا آن حد ممتاز بود که در پی تینش مییان هنید و    گورکانی ا

عبیاس    های زمینی این منطقه، میزان اجناس واردشده از مسیر آبی به بنیدر  شدن راه ایران و بسته

چهار برابر شد. این شهر از نظر نظامی نیز موقعیتی استراتژیک داشت و دروازه ورود به هندوسیتان  

هیای   های مستحکم آن منطقه، تسلر بیر بخیش   شد. با تصرف قندهار و قلعه خراسان نامیده می و

پیذیر  های صفوی و گورکانی امکیان  وسیعی از مناهق شمالی هند یا خراسان برای هر یک از دولت

هیای اییران و هنید     الجیشی برای حکومیت  پوشی از این منبع درآمد و منطقه سوق شد و چشم می

های حکمرانی شاهان صیفوی، دراختیارداشیتن قنیدهار    بود؛ بنابر این، یکی از اولویتبسیار سخت 

الحییل در   دانسیت و بیه لطیایف    عباس این منطقه را ملک موروثی و آباواجدادی خود میی   بود. شاه

نکیردن   حیال فرامیوش    فکر تصرف آن بود. اظهار دوستی و برادری به شاهان گورکیانی و در عیین  

عباس قیرار داشیت. او بیا اعیزام پییاپی ایلچییان و ارسیال          همواره در سیاست شاهمسئله قندهار، 

هدایایی ارزشمند بر استمرار روابر دوسیتانه بیا گورکانییان تأکیید داشیت و بیا ایین کیار، اعتمیاد          

از  کرد. جدال قدرت میان شاهزادگان و درباریان گورکانی و اعتمیاد بییش    میشاه را جلب  جهانگیر 

ق. 1301 سیال  شاه به روابر دوستانه صفویان، موقعیت مناسبی برای فتی قندهار در  حد جهانگیر

 .عباس به تصرف صفویان درآمد ها به فرماندهی شاه فراهم کرد و این شهر با لشکرکشی قزلباش
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